
It
ClasogoH
utprovas
bast hos oss.

Lakarrecept expedieras.

Eric Anderssons Eftr. Katrii
Sormlands aldste

spelman 90 ar.
PER JOHAN ANDERSSON,

Katriruebokn.

Om torsdag fyller »Per Joihain i Hissjo*,
Sdrmlands aldste nu levande spelman, 90
ar. Som <ung fick han lara sig spela fiol
sj'ahr och bar aldrig tagit nagra lektioner.
Hans bror Albert fick lara sig spela for
iragen mindre an August Widmark fran
Vastra Vingaker. »Nar foror min fick
lektioner, var jag med och Ibuinisa', och det
ar egentligen min endia lardom i musik*,
sager Per Jofaan. Trots att han aldrig
fatt nagon undervisning i fiolspelning,
spelade hain dock under sin krafts dagar
ovamligt rent och mjoikt och kunde da
aven spela efter noter.

Manga spelmansbistorier kan den min-
nesgoda Per Jofaani i Hissjo om August
Widima-rk, Svinsta-Fredirik, Karl August
Lindblom, 78-ani, Guninetorparn och Spel-
Erker i Bie och vad de n<u hette al'lt alia
de gain-la spelmjannera i Kaitrineholms-
trakten i slutet av 1800-talet. For sin
alder ar 90-aringen ovamligt pigg och va-
ken, och det ar roligt att se glkaten i hans~ . . . •

ogoai, nar ban iberSttar nagon gamnaal
spelmainss^ageTL. En mangd' latar fran sin
ungdom kommer han iihag — av dessa ar
ett 60-tal uppte'cknade och forvarade i
Sodermanlands spelmansfo-rbundis arkiv
— manga har han forstas glomt 'bort, men
da komponerar ham nya i stallet. Vid 82
ars alder var han med i en kompoeitions-
tavlan, nar eliten av Sormlands spelman
traffades pa Stenhammar pi sommaren
1935, och fick ett pris av pri>n& Willhelen.
Under mideommare-n i ar var han med
som aldste deltagare pa spelmanestam-
main i Bjornlunda och skordade stort bi-
fall for sina pigga polskor och sitt ung-
dicmligai upptradande. Det sikulle inte alls
forvana dem soim kanner honom, om. han
till sin 90-arsdag komponerat en ny lat i
Aug. Widmarks anda. Till sin 88:die fo-
delsedag hade han snickrat ihop en grann
lat, en sextondelspolska i gammal sorm-
Jan'disik stil, synkoperad har ooh dar och
utstyrd med lie prydrDa'dsfigurer. Den
later sa har.

Per Johan Andersson ar fodd i Nas-
torp, Floda socken. Aren 1887—1915 ar-
renderade han Hissjo gard. Han kopte
sedaiii en igard i Nykopingstrakten och in'-
nehaide den till ar 1925. Till Katrineholm
kom ham 1929, da fcan kopte fastigheten

Erilksberigsvagen 12, dar han annu bor ooh
far 6m vard av sin diotterson, handlanden
Arnold Lundquist. Dar haller Per Johan
gard och gata pyntade ooh f ina och sagar
ved och gar och pysslar som en riktig
hiustO'mite anmu i sitt 10:de decen'niium..

Artig, fin och fdrsynt ar den gamle he-
dersmainnen och ovanligt gastfri. Nar
hain bodlde i Floda, var han® hem en sam-
linigspunkt for hela sookneni* ungdom, och
rniangen gammal Flodaibo har dansat efter
hans musik i storstugan pa Hissjo. Trots
sitt eget stravsarnima liv har ban alltid
'haft mycket att ge andra, och bans ljusa
lynue har aldrig tagit nagon skada av
sorger och bekymmer, fast dessa i rikt
matt koonmit honom till del under bans
langa levnad1.

Sakerligen kommer Per Johan i Hissjo
pa sin hogtidsdag att fran sina kolleger
inom Sormlands spelmansforbund och
sina manga andra goda vanner fa rona
manga bevis pa fnagikomst och uppskatt-
nmg.

G. W.

\

1

^^H^^^^^MH

tt-K*$*ti^wz
— Mejen

Horn&tugan,
dag fdremail
diigt p
Bettos
och e
mejer
hade

holm,
som t
man.
uppva'
lade ea
folkskc
en mix

lam,nac
dets m
markel
derssoi

• bloonm
Pa kv£
vanner
Jhein.

1

<a nwwj
i AIS
n pern
let en
iubilar
; sami

sin 90
'en Pe
hgartli
lekaoit

Sode
ttade i
i gang
>llara«
inesga^
d forbi
tes till
arke i
se. V
i av s
or i m,
illen h
samls

HYLI

arbeta
Bettn,
for bj

?onen
och

lingga;
golvlar
en inb
cvam i

-arsda
r Joha
gt hyll
Sodero

rmanla
?enom
at och

Gu«stj
na, besn
undets
Andei

guld, <
ridare
lakting
ingd <x
ade €<t1
ts i d

.NINGAR.

ren Hjalmar Bohlin
a, blev pa sin 50-ars-
artliga hyllniivgar. Ti-
nfaim sig styrelsen for
overlamnade blommor

/a, och personalen vid
npa. Senare pa dagen
'uidit ett 40-taL vanner
xa Lota pensionat.

g i gar blev forre knt-
n Andersson, Katrine-
ad. Hr Andersson ar
nanlands aldste spel-
ndis spelmansforbund
sin styrelse, som spe-
geniom sin. ordforaiide,

if Wetter overlammade
taende av eoi tenantall-
emiblem. Vidaire over-
-sson apelnoansforbun'-
;n mycket sallsynt ut-
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